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A baixa adesão à medicação em doentes hipertensos pode ser responsável pela progressão mais rápida da doença. Neste 

trabalho procurou-se identificar a adesão à terapêutica anti-hipertensiva em doentes diabéticos e passiveis factores que a 

influenciam. realizando uma análise retrospectiva dos registos de prescrição de uma médica de família. 

A adesão média fol de 79.3%. Foram factores associados a maior adesão o sexo feminino, idade maior ou igual a 65 anos, 

medicação com fármacos de duas ou três tomas diárias, com três anti-h1pertensores e medicação com bloqueadores dos 

canais de cálcio e lECAs. 

Palavras-chave adesão, hipertensão arterial. diabetes tipo 2. 

ABSTRACT 

Low adherence to medícation in hypertensive palients may be responsible for more rapid disease progression. ln lhis paper we 

seek to determine adherence. to anH-hypertensive treatment in diabetíc patíents and factors that may influence it by conducting 

a retrospectiva analysis of the prescription records of a family physician. 

Mean adherence was 79.3%. Female sex, age 65 or over. treatment with drugs with two or three daily doses, wlth three or more 
drugs and with calcium channel blockers or ACE inhibitors where associated wlth increased adherence. 

Key-words: adherence, patient comphance, arterial hypertension, diabetes type 2 
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Drugs don't work in patients who don't take them taxa de adesão é calculada como a percentagem de 
doses prescritas que foram realmente tomadas pelo 

C. Everett Koop' doente num determinado periodo1 • A adesão varia com o 
tipo de doença, sendo habitualmente mais elevada em 
s1tuações agudas do que em doenças crónicas3 Mesmo 
em ensaios clínicos. a adesão média situa-se entre 43 e 

INTRODUÇÃO 

A adesão de um doente a um tratamento é geralmente 
defin ida como o grau em que este cumpre a medicação 
(ou, no sentido ma1s lato, qualquer tipo de tratamento) 
de acordo com o que é prescrito pelo médico1 -~. Assim, a 

• Interno do Ano Comum. Cenlro Hospitalar de Caldas da Rainha I Centro 
de Saúde de Caldas da Rainha. 

~Assistente Graduada de Medictna Geral e Familiar, Centro de Saudo de 
Caldas da Rainha. 

Recebido e aceite para publicação: 5 de Setembro de 2006. 

78% nos doentes com patologias crónicas1 A maioria 
dos desv1os em relação ao prescrito é por omissão ou 
atraso de uma toma 4

• A adesão de um mesmo doente 
não é constante ao longo do tempo, aumentando nos 5 
dias anteriores e seguintes a uma consulta, comparativa
mente a 30 dias depois, num fenómeno que é designado 
por "adesão de bata branca"4

•5• Os factores associados a 
baixa adesão são: presença de problemas psicológicos 
ou psiquiátricos (especialmente depressão), presença 
de défices cognitivos. tratamento de uma doença assin
tomática, seguimento ou planeamento da alta inadequa
dos, efeitos secundários da medicação, falta de crença 
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do doente no tratamento falta de insJght do doente na DOENTES E MÉTODOS 
doença ma relação médtco-doente existência de barrei
ras no acesso aos cuidados de saúde ou a medicação, 
falta a consultas, complexidade do tratamento e custo da 
medicação 1 

A baixa adesão a medicação pode ser responsável 
por uma progressão mais raptda da doença, com matar 
morbttdade, mortalidade e encargo para o sistema de 
saúde7 No caso da hipertensão arterial. a manutenção 
do seu controlo durante as vmte e quatro horas do dia 
reduz o nsco cardiovascular8 O controlo da pressão 
arterial é ainda mais importante em diabéticos onde o 
risco cardiovascular esta mUlto aumentado9. Para que 
estes objecttvos sejam consegutdos é necessàno que o 
doente adira à medicação presenta No entanto, estima
se que a adesão dos hipertensos tratados se sttue entre 
50 e 70%1°. Além disso, a não adesão à medicação é 
uma das causas mats frequentes de hipertensão arterial 
não controlada11 Contudo, a capacidade dos médicos 
para reconhecer a não adesão e pequena' e esta por 
provar a eftcàcta de muitas das mtervenções que visam 
melhorar a aderência à terapêutica anti-h1pertens1va. 
Apenas a redução do número de tomas dtárias mostrou 
ser eficaz no aumento da adesão, apesar de ainda não 
se ter provado se esse efeito se reflecte numa redução 
da pressão artenal ou de eventos cardiovasculares '0 Por 
outro lado o efeito antt-htpertensor dos diuréticos prolon
ga-se para alem da sua eliminação plasmática' e a seml
vida de alguns lEGAs e ARAS é supenor ao mtervalo entre 
tomas'1 , o que pode dimtnuir a importância clín1ca da 
falha de algumas tomas 

A determmação da adesão pode ser fe1ta de diferentes 
formas metodos directos. como a observação d1recta da 
administração dos medicamentos, a determrnação dos 
níveis sêricos do medicamento (ou de um seu metabohto) 
ou a med1ção de um marcador biológico no sangue, e 
métodos Indirectos, como os questionários aos doentes 
ou a prestadores de cuidados, contagem de compnmi
dos, registos de prescnção, avaliação da resposta clinica 
monitonzação electrónica med1ção de marcadores fisio
lógicos ou d1anos dos doentes' Todos eles têm vanta
gens e desvantagens, não ex1stindo nenhum que seja 
considerado como gold standard1·' 3 

Neste estudo procedeu-se a uma análise retrospectiva 
dos reg1stos de prescnção de um período de 13 me ses 
com o objectivo de identificar a adesão média de doentes 
diabéticos à terapêutica antr-h :pertensiva e possive1s fac
tores que influenctam essa adesão (sexo, idade t1po de 
anti-hlpertensor, número de tomas d1arías número de anti
·hlpertensores e número total de fármacos presentes}. 

Doentes 

O estudo incidiu sobre a lista de utentes de uma 
médica de família do Centro de Saúde de Caldas da 
Ramha da qual foram seleccionados todos os utentes 
com diagnóstico de diabetes t1po 2 (n=1 09) Destes, 
foram incluídos todos os doentes com d1agnóst1co de 
hipertensão artenal essencial med1cados com pelo me
nos um fármaco anti-hipertensor (n=84), def1n1do como 
pertencente a um dos segu1ntes grupos da classificação 
ATe'•· C02 (anti-hipertensores), C03 (d1uréttcos), C07 
(beta bloqueantes) C08 (bloqueadores dos canais de 
cálcio) ou C09 (agentes que actuam sobre o sistema 
remna-angtotensma) Foram excluídos os doentes segui
dos concomttante ou exclusivamente noutra consulta 
(hospitalar ou privada) dev1do a estes diagnósticos e 
doentes sem qualquer consulta no médico de família no 
últ1mo ano (n=14) 

Obtenção de dados 

Foram consultados os processos dos doentes inclui
dos, de onde se extraiu informação acerca dos doentes 
(sexo, idade), dos fármacos presentes entre Jane1ro de 
2005 e Fevereiro de 2006 (principio activo doses posolo
gta e alterações destes para os fármacos anb-hlperten
sores: e numero total de fármacos), datas de consulta e 
méd1co que fez a prescrição Esta Informação foi comple
mentada com os registos de prescrição no programa 
Consultórios (Ideias Sem Fim Coimbra , Portugal) utili
zado pela medtca de família. Uma vez que este programa 
não guarda a informação acerca do t1po de rece1ta (stmples 
ou renovável - i.e .. tripla ), assumiu-se que todas as 
rece1tas presentas num d1a em· que o utente tenha tido 
consulta eram renováveis e que todas as outras (prescri
tas sem a presença do doente) eram simples Quando a 
consulta fo1 realiZada por uma méd1ca mterna presumiu
se ter s1do entregue ao utente uma rece1ta renovável com, 
pelo menos, a medicação ant1-hipertensiva Sempre que 
ex1st1am dúvidas acerca da posolog1a de um determi
nado fármaco essa Informação era obtida junto do 
respectivo doente. Para os fármacos de toma única diária 
e dose não variável foi presumido ser essa a posolog1a 
prescr ta 

O número de unidades por emba lagem de cada 
fármaco foi obtido a partrr do Prontuário Terapêutico. Even
tuais redimensionamentos das embalagens foram detec
tados através da consulta de duas edições diferentes do 
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Prontuáno Terapêutico , uma antenor ao período em RESULTADOS 
estudo15 e a edição ma1s recente16

• 

Aná lise estatística 

O reg1sto dos dados obtidos dos processos clínicos 
'o1 fe1to utilizando o programa Microsoft Office Excel 2003 
Microsoft Corporabon, Redmond, WA) para onde foram 

também Importados os reg1stos de prescnção do progra
ma Consultónos 

Para cada fármaco anti-hipertensor de cada doente 
foram contados o intervalo de d1as entre a prime1ra e a 
ültima prescrição (ou número de dias efect1vo. NDE), e o 
número de dias para os quais o doente deveria ter medi
cação (ou nümero de dias prev1sto, NDP), através da 
seguinte fórmula 

NDP 
: 

n• de comprimidos por toma x n• de 

tomas diárias 

n• de umdades por embalagem 

x n• de 

embalagens 

As embalagens da última prescnção não foram conta
bilizadas, excepto quando um determinado fármaco foi 
Interrompido caso onde foi considerada a data da con
sulta onde aconteceu esta alteração para calcular o NDE 
e o NDP 

A adesão foi calculada indiVIdualmente para cada 
farmaco ant1-h1pertensor, sem agrupamento por doente, 
utilizando o número de dias de seguimento (NDE) como 
factor de ponderação, de acordo com a fórmula: 

(adesão 1,,....,, •• ,1 x NDE 1,.,maco 11) + (. ) + (adesão 

;t>rm>co n) X N DE [f•, moeo n)) 

NDE Jfa•mu••l + ( ) + NDE 1,.,,..., •• ~ 

X 

100 

Após uma análise preliminar dos resultados optou
-se por mtroduz1r um factor de correcção, limitando a 
adesão a um máx1mo de 100% em cada fármaco (ver 
discussão), tendo-se desrgnado esta medida por "ade
são corrigida" 

Em segu1da, os doentes foram agrupados por sexo, 
idade, grupo farmacológico do anti-hlpertensor, nümero 
de tomas diánas desse ant1-h1pertensor, número de anll
·hipertensores e nümero total de fármacos por doente, 
tendo s1do calculada a adesão para cada grupo. 

A análise estatística fo1 feita através do programa 
SPSS Versão 14 (SPSS lnc Chicago IL). utilizando o 
teste de Mann-Wh1kley e o teste de Kruskai-Wallis para 
comparar as diferenças entre grupos e o NOE para 
"pesar" os casos. 
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Dos 70 doentes incluidos, foram removidos da analise 
de dados 12 doentes para os qua1s os registos eram 
insuficientes para calcular a adesão de qualquer dos antl
hipertensores com que estavam medicados. Foram ainda 
retirados da análise de adesão 7 fármacos para os quais 
não existiam dados suficientes para a calcular, estes 
foram apenas contabrlizados para o nümero de anti-hrper
tensores e o número total de fármacos do doente. 

A análrse de adesão incidiu sobre 58 doentes. com 
idade media de 67,8 anos, a quem foram prescritos no 
período em estudo 106 ant1-h1pertensores, para os quais 
se obtiveram registos de prescrição para um periodo 
méd1o de 232 dias (Tabela 1). O reg1sto do nümero total 
de fármacos presentes foi considerado fiavel num núme
ro reduzido dos doentes incluídos, pelo que se decidiu 
exclurr este 1tem da analise de resultados. 

TA BELA 1 Características dos doentes Incluídos e distribuição 

de fármacos anti-hlpertensores 

Doentes (n) 58 
Homens (n) 26 
Mulheres (n) 32 
Idade (anos) 67,8 

Farmacos (n) 106 
Antl-hipertensores por doente (n) 1,95 
Duração dos registos (dias) 232 
Homens (n) 48 
Mulheres (n) 58 
Idade (anos) 68,9 

Em seguida os doentes foram agrupados de acordo 
com as variáveis em estudo, calculando-se a adesão 
para cada grupo (Tabela 2) Como esperado, a mtrodução 
do factor de correcção, faz com que a adesão corng1da 
seJa expressivamente menor que a adesão não corrigida 

Os resultados aba1xo apresentados para a significân
cia estatistica referem-se apenas à adesão corrigida 

Na população estudada existiam mais mulheres que 
homens (32 e 26, respectivamente), tendo sido prescritos 
58 farmacos a mulheres e 48 a homens A adesão foi 
significativamente superior nas mulheres (81 ,8%) em 
relação aos homens (75 8%) (Frgura 1) 

Foram englobados no estudo doentes entre os 41 e 
88 anos. Estes foram divididos em dois grupos etános 
doentes com menos de 65 anos (n=19) e doentes com 
65 ou ma1s anos (n=39) Para cada grupo etário calculou
se a adesão de cada anti-hipertensor (31 fármacos pres-
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TABELA 2 Adesão por :: -:: -
Variável 1: 

. 
Grupo n Adesão Adesão corrigida 

Global ~~ ::. 103.3 79,3 

Sexo ~ -or::ê-s .!: ' 91 4 75 .8 
., ... ,r.,- -~ í 12 1 81 ,8 , _ c ::l 

Idade <65 3• 98 1 75,4 

.::_65 i ;:: 1C5 3 80,7 

Grupo farmacológico Dturêllcos -- ;.: 7 73,4 

Bloqueadores canats Ca1• - 131 l 85.3 -
IECAs -· ·os : 83,1 

ARAs 15 93.! 78 3 

J{-bloq ueantes 5 11 8 3 99,1 

Agonistas v.2 centrats 1 103 9 100,0 

IECA +diurético 3 107 4 79 3 

ARA + diurético 11 69,5 68 5 

~bloqueante + diuretico 2 24.7 23.4 

Tomas diárias 1 89 103,6 77,6 

2 7 106,3 85,6 

3 10 103,8 85,6 

Número de antl-hlpertensores 1 22 86 ,8 70 ,8 

2 40 87 ,9 74,8 

,::3 44 127,1 87.4 

IECAs- Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensína; ARAs- Antagonistas dos Receptores da Angiotensina 11; IECA 
+diurético- associação fixa de Inibidor da Enzima do Conversão da Angiotensina e diurét ico; ARA + diurético- associação 
fixa de Antagonista dos Receptores da Angiotensina 11 e diurético; ~-bloqueante + diurético - associação fixa de li-bloqueante e 
diurético. 

100 
81,8 

oot---~==~-------

60+----i 

40+----1 

20+----1 

0+-----~------L-----r----
Homens (n=48) Mulheres (n=58) 

Figura 1. Distribuição da adesão corrigida ponderada, por sexos 
(p<0,001). 

crí tos no grupo com menos de 65 anos e 75 fármacos 
presentas no grupo com 65 ou mais anos). A adesão fo t 
superior nos doentes com 65 ou mais anos (Figura 2). 

Os doentes encontravam-se medicados com vários 
grupos de antt-htpertensores· diuréticos (n=26), bloquea
dores dos canais de cálcio (n=22), inibidores da enzima 

17-4 

100T-------------------------------------~ 

oot---~==~-------

60+----i 

40+----1 

20+----1 

0+-----~------~---------

<65 (n=31) ~65 (n=75) 

Figura 2. Distribuição da adesão corrigida ponderada, por grupos 
etâ rios (p<0,001 ) . 

de conversão da angiotenstna (IECAs) (n=21 ). antagonts
tas dos receptores da angiotensina 11 (ARAs) (n=1 5) , ~
·bloqueantes (n=S), agon istas a2 centrais (n=1 ). asso
ciações fixas IECA e diurético (n=3), associações ftxas 
ARA e diurético (n=11 ) e associações fixas ~-bloqueante 
e diurético (n=2). Os grupos farmacológicc.•s que mostra-
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100 
85,6 85,6 

80 

80 

40 

20 

o 
1 (n=89) 2 (n=7) 3 (n=10) 

·am maior adesão corrigida ponderada foram o dos 
agonistas <X2 centrais e o dos B-bloqueantes, com 100 e 
99, 1% respectivamente. Seguiram-se os bloqueadores 
dos canais de cálcio e os IECAs com adesões corrigidas 
:::>Onderadas de 85,3 e 83,1 %. A adesão mais baixa regis
·ou-se na associação f3-bloqueante e diurético (23,4%). 
O teste de Kruskai-Wallis mostrou que as diferenças de 
adesão ent re os vários grupos farmacológicos foram 
::statisticamente significativas (p<0,001), pelo que se 
:>rocedeu à comparação dos vários fármacos entre si. 
~adas as diferenças fo ram consideradas estatistica

mente significativas, à excepção da comparação entre 
ARAs e associações fixas ARA+ diurético (Figura 3). 

O numero de tomas diárias de anti-hipertensores 
variou nos doentes incluídos entre uma e três. A maioria 
dos doentes (84%) encontrava-se medicada com fárma
cos de toma unica diária. Estes apresentaram uma adesão 
rtferior àqueles de duas e três tomas diárias (p<0,001) 
Figu ra 4). Não existiu diferença entre os medicamentos 

Figura 4. Adesão corrigida ponderada por número de tomas diàrias 
do anti-hipertensor. p<0,001 em 1 vs 2 e 1 vs 3; 2 vs 3 sem significân
cia estatística. 

de duas e três tomas diárias. 
Os fármacos foram agrupados por número de anti

-hipertensores feitos pelo mesmo doente em um, dois e 
rrês ou mais. Verificou-se que a adesão aumentava com 
o numero de anti-hipertensores (Figura 5). 

DISCUSSÃO 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

87,4 

1 (n=22) 2 (n=40) ~3(n=44) Antes de discutir os resultados deste trabalho é impor
tante considerar algumas das suas limitações, de modo 
que aqueles possam ser lidos no contexto destas. Em 

Figura 5. Adesão corrigida ponderada por número de anti-hiperten
sores (p<0,001 entre os grupos comparados dois a dois). 

100 
85,3 83,1 78,3 

80 

60 

40 

20 

o 
OluJ~tlccs SloqlJeadores IECAs (n:21) ARAs (n=15) P-bloqueantes Agonistas u2 IECA + diurêtico ARA • diurético !\-bloqueantes + 

(n;;:26) canais C a 2+- (n-::5) centr1is (n~) (n;3) (n:;11) dlurêtlco (n:2) 

( n%22) 

Figura 3. Adesão corrigida ponderada de acordo com o grupo farmacológico do anti-hipertensor. p<0,001 entre os grupos 
comparados dois a dois, excepto bloqueadores de canais de câlcio vs IECAs (p=0,01) e ARAs vs assoctação IECA + 
diurético (p=O, 79). 
IECAs • Inibidores da Enzima de Conversão da Angiotensina; ARAs -Antagonistas dos Receptores da Angiotensina 11: IECA 
+ diurético - associação fixa de Inibidor da Enzima de Conversão da Angiotensina e diurético; ARA+ diurético - associação 
fi xa de Antagonista dos Receptores da Angiotenslna 11 e diurético; ~-bloqueante + diurético - associação fixa de 13-
·bloqueante e diurético. 
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pr'me"ro lu;a• ~ l!:::ro'tl' es=c ~ = ~~ :.?.._a• a acesão 
reno.ação c;: r:::..:-: ~ te- C:-~s -~~..a-t'=s m ;a

ções que lne são ne·e--:?s a re-~;á~ :a ote-scr;ã: 
não equ va e a ·o-a ::o mo::: ~c:...--:-·.: =~ _;j ~oe'"~tE : 
necessita da ex stê'lcl a de urr: s st:-a r.::: 6 3TI"!'la:la 
fechado'. A pr' me1ra rn ta';ão e .~ce~: ... =:~:: d'::' co~::i1 : 

em que é realizado o estudo e poc: c:: nca:::. ·a sob-·ea. ::
liação da adesão se os doe'ltes não <orr:a•e!r. -a n:e:J ::;
ção que adquirem. Já a existência o e _ ... s stema ::: 

farmácia fechado ê difícil de aplicar no Sen. ço a: : na 
de Saúde português. O sistema, a nível nac1onal, poaera 
considerar-se uma aproximação de um sistema fechado 
Contudo não ex1stem me10s ágeis para obter informação 
acerca da prescnção dentro do sistema e sena pratica
mente impossível obter os reg1stos dos doentes seleccio
nados para este estudo. Ass1m, optou-se por fazer eqUivaler 
a prescnção a obtenção do receituário No entanto, estas 
duas acções não são exactamente equivalentes, existindo 
alguns factores que podem introduzir diferenças entre 
elas. o doente pode não adquim na farmâcta os medica
mentos que lhe são presentes ou pode adquto-los 
apenas parctalmente; a data de prescnção e a data de 
obtenção dos medicamentos não são necessanamente 
coincidentes; e não é raro os doentes obterem medicação 
anti-hipertensiva na farmácia sem recei ta médica, sendo 
a prescnção feita num momento posterior 

A fiabilidade dos próprtos registos de receituário 
também deve ser encarada com algumas reservas O 
Centro de Saúde de Caldas da Rainha não se encontra 
informatizado e a utilização de registos mformáticos é 
feita individualmente po r cada médico, reco rrendo a com
putadores dos próprios. Assim, sempre que a méd1ca da 
população estudada se encontrava ausente por qualquer 
motivo a prescnção era fe1ta por outro médico e não era 
regtstada no programa Consultórios. Na maioria das au
sências existia uma outra médica responsável por renovar 
a prescrição, no entanto, esta era fetta na ausência do 
doente, pelo que não se encontra registada no processo 
clínico . A consulta dos reg1stos administrativos não é um 
método v1avel para 1dent.ficar os pedidos de renovação 
de medicação, uma vez que o acto não é cod1ficado espe
cificamente o que não perm1te distmgUI-Io de outros actos 
praticados sem a presença fis1ca do utente Mesmo fora 
dos perlodos de ausência da médica de fami lia. a pres
crição era por vezes feita por uma médica do internato 
complementar de medicina geral e familiar que se deslo
cava ao centro de saúde uma a duas vezes por semana 

e cUJas rece1tas não ficavam registadas no programa 
Consultónos. Para minimizar este factor de erro foi 
Identificado através dos registos no processo clln1co o 
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médico que fez cada consulta no intervalo de tempo 
estudado Sempre que a consulta foi feita pela méd1ca 
nterna considerou-se que fel entregue ao doente uma 
~ece1ta renovável com a medicação crónica, mesmo quando 
a renovação de receituáno não fo1 registada no processo 
:1 me o por se ter verificado que este registo era fe1to apenas 
es::cradJcarnente) Considerando estes factores. é provável 
:~e ;:;ar.e da renovação de receituáno fe1ta sem consulta 

- ã: <:r; h a Sido contabilizada 
:: >amberr necessáno cons1derar que a receita regis

:aóa r.o programa consultórios não é necessariamente a 
mesma que o doente leva consigo, já que existe a possi
Clll dace de se efecuarem rasuras que perm1tem modifi
ca~ o numero ce embalagens, a sua dimensão e mesmo 
o farmaco prescr.to 

Outro fac:or IT'por:ante é a distinção entre rece1tas 
simples e rece1tas renováve1s Esta distinção não é regis
tada no processo clin1co nem é guardada na base de 
dados do programa Consultorios Deste modo. foi neces
sáno definir quais as rece1tas que deveriam ser conside
radas simples e qua1s aquelas que deveriam ser consi
deradas renováveis. Apos consulta das médicas presen
taras optou-se por considerar como receitas renováveis 
todas aqueles que foram prescritas num dia em que o 
doente tenha t1do consulta e simples todas as outras. 
Este é provavelmente o principal responsável pela elevada 
variância da adesão (ver adiante), já que foi seguido 
sempre o mesmo criténo para determinação do tipo de 
rece1ta , apesar de 1sso conduzir a extremos de adesão 
(adesão muito baixa em doentes a quem provavelmente 
foram prescritas receitas renováveis, mesmo na renovação 
sem consulta, e adesão mui to elevada em doentes a 
quem provavelmente foram prescritas receitas Simples 
nos d1as de consulta) 

A informação acerca do número de tomas diárias de 
cada med1camento não fica registada no programa 
Consultórios e estava frequentemente ausente dos pro
cessos clln~cos. Assim , para os fármacos de toma única 
d1ána e dose não vanavel assumtu-se ter stdo presenta 
a posologia recomendada (n=89) O número de tomas 
diárias dos restantes fármacos (quando ausente do 
processo clin1co) fo1 determinado questionando os doen
tes quando se deslocavam à consulta Porém, quando 
questionados acerca da medicação que fazem, a maioria 
dos doentes recorda apenas a última prescnção, não 
tendo memória de eventuaiS alterações efectuadas no 
periodo em estudo 

Deste modo, os resultados obtidos podem ter sido 
influenciados por todos estes factores de erro. apesar 
dos esforços efectuados para a sua minimização. Os 
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-esmos factores de erro associados ã análise da pres
: • ção de antí-hípertensores podem ser transportados 
:1ara a prescrição de outros fármacos (com a agravante 
::e que a maioria dos outros fãrmacos ou implicam mais 
::e uma toma diária ou são de dose vartável - especial
~ente os anti-diabéticos orais), contribuindo para diminuir 
a '1abilidade dos dados obtidos, pelo que se retirou da 
a"lalise de resultados o agrupamento dos doentes por 
~umero total de fármacos prescrito 

Existem poucos dados acerca da adesão dos doentes 
a terapêutica anti-h ipertens1va, especialmente no con
·exto de cuidados primãrios e da realidade portuguesa . 
• este estudo procurou-se fazer uma estimativa pontual 
:~essa adesão dentro dos utentes de uma méd1ca de 
•amllla . Na população estudada, a adesão média foi supe
r or a 100% (1 03 ,3%). Este número deve ser encarado 
:om cautela , atendendo ao elevado desvio padrão 
encontrado na população estudada (70,3%) . De facto, a 
adesão variou entre 8,9 e 466%. Em boa parte, estes 
.'alores extremos são explicados pelas limitações ineren
·es aos reg1stos d1scut1das ac1ma Asstm , procurou-se 
'n ntmizar a variância introduzindo uma medtda denomi
'lada de adesão corrigida. AqUI foi imposto um lim ite 
art1fic1al de adesão de 100%, de forma a m1n1m tzar o efeito 
de eventuais receitas simples que tenham sido conta
oilizadas como renováveis. Porém, a adesão pode ser 
superior a 100% se o doente tomar mais fármacos que o 
orescnto. Ao mesmo tempo, a imposição deste hm1te 
máximo aumentou o erro introduzido pelas receitas reno
Jàveis contabilizadas como receitas simples sobre a 
média, dim1nu1ndo a adesão calculada. Mesmo tendo em 
co nta estas limitações, verifica-se que a variância decres
ce significativamente (24,9%) e o resultado obtido (79,8%) 
aproxima-se mars do que é descnto como sendo a 
adesão méd1a nos doentes hipertensos10 

Tendo em conta estas questões, parece que, neste 
estudo, a adesão corrigida avaliará melhor a adesão â 

terapêUtica, pelo que se optou por mostrar apenas os 
resultados da análise de significância relativos a esta 

Um outro factor a ter em conta no cálculo da adesão é 
o período para o qual é possível calcular a adesão em 
cada fármaco, que variou entre 29 e 386 dias. No cálculo 
da média simples são contados com a mesma impor
tância tanto os seguimentos mais curtos como os de 
maior duração. Assim, para enfatizar a importância da 
duração da terapêutica, utilizou-se como factor de pon
deração a duração dos registos para cada fármaco, tradu
zido pelo NDE. A introdução deste factor de ponderação 
fez diminu ir ligeiramente a adesão média em quase 
todos os grupos (dados não mostrados), o que sugere 
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um decréscimo da adesão com o aumento da duração 
da terapêutica. A diminuição da adesão a partir dos seis 
meses de tratamento é um fenómeno já descrito1 No 
entanto, o que lim itou o número de dias de seguimento 
para cada fármaco foi, na maioria dos casos, a impossibi· 
lidade de obtenção de registos e não a duração da 
terapêutica com esse fármaco Assim , para avaliar a 
duração do tratamento como factor modificador da ade
são, teria sido necessário registar a duração da terapêu
tica com cada fármaco e a data do diagnóstico de hiperten
são arterial. 

A primeira variável estudada foi o sexo dos doentes, 
tendo-se encontrado uma diferença de adesão de 6% 
favorável ao sexo femrnmo que foi estatisticamente signifi
cativa Este foi um resultado esperado, já que as mulhe· 
res participam mais que os homens em comportamentos 
de saúde preventivos17 18 , e têm maior adesão à terapêu
tica anti-h ipertensiva19• No entanto, a diferença da adesão 
entre sexos é pequena e Significa que, para um segui
mento médio de 232 dias e medicamentos de uma toma 
diária, os homens falharam em média mais 14 tomas 
que as mulheres . 

A adesão foi significativamente superior nos doentes 
ma1s velhos (65 ou mais anos). Contudo, a diferença 
entre os dois grupos etários escolhidos foi também pe
quena (5,3%). Neste caso, a literatura não é concordante, 
existindo estudos que mostram maior adesão á terapêu
tica anti-hípertensiva nos doentes ma1s velhos19·20 {presu
mivelmente a adesão aumenta à medida que o doente é 
estabilizado e se adapta ao regime terapêutico); enquanto 
outros encontraram ma1or adesão nos hipertensos mais 
j ovens21• 

A discussão das diferenças registadas entre diferen
tes grupos farmacológicos deve ter em conta a d1mensão 
de cada grupo, mesmo considerando que apenas a dife
rença entre ARAs e associações fixas de IECA e diurético 
não foi estatisticamente signifiCativa. Apenas os grupos 
diuréticos, bloqueadores de canais de cálcio, IECAs, ARAs 
e associações fixas de ARA e diu rético registaram mais 
de dez presc rições. O reduzido número de prescrições 
nos outros grupos {B-bloqueantes, agonistas a 2 centrais , 
associações IECA e diurético e associações ARA e 
diurético) associado às condicionantes para a fiabi lidade 
dos registos d1scut1das ac1ma faz com que se coloquem 
reservas à comparação destes valores com os primeiros. 
Assim , verifica-se que a variação entre os grupos com 
mais de dez prescrições foi menor que 20% (entre 68,5 e 
85,3%), sendo que os bloqueadores dos canais de cálcio 
e IECAs registam adesões acima de 80% e apenas a 
associação ARA e diurético tem uma adesão inferior a 
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70% Este resultado aproxima-se de um outro publicado 

por Marentette e colaboradores , que mostrou ma1or 

adesão nos doentes medicados com ARAs, seguidos 

daqueles medicados com IECAs e bloqueadores dos 

canais de cálc1o 19 

Quanto ao número de tomas diárias, venfica-se que 

os fármacos de toma única registaram adesão ligeira

mente menor que os fármacos de duas e três tomas 

diárias, sendo esta diferença (8 0%) estat1st1camente 

significativa Aparentemente este resultado não esta de 

acordo com a literatura, nomeadamente uma meta-aná

lise que compara intervenções para melhoria da ade

são10. No entanto, há que considerar o número reduzido 

de fármacos de duas ou três tomas diárias na população 

estudada e que o facto de reduzir o número de tomas 

num doente melhorar a sua adesão não querer dizer que 

doentes que IniCiaram a terapêutica com fármacos de 

toma ún1ca tenham melhor adesão que doentes medica

dos com fármacos de duas ou mais tomas dianas 

Os doentes medicados com três ou mais antl-hiperten

sores registaram uma adesão 16 6% supenor àqueles 

medicados com um só fármaco e 12 6% supenor aos 

doentes medtcados com do1s antt-hipertensores. Este 

resultado também não é concordante com as recomen

dações que sugerem a diminuição do número de fárma

cos para melhorar a adesão2 Porém, é novamente neces-

CONCLUSÕES 

Na população estudada a adesão média foi de 79 3%. 

Foram factores associados a maior adesão à terapêutica 

ant l-h ipertensiva o sexo femmtno, 1dade maio r ou igual a 

65 anos , medicação com fármacos de duas ou três tomas 

diárias, com três anti-hipertensores e medicação com 

bloqueadores dos canais de calcio e IECAs As diferen

ças encontradas entre grupos foram pequenas, mas 

estatística mente significativas 

No entanto , a ausência de um sistema de farmácia 

fechado e a informatização incompleta dos reg istos 

condiCionaram a qualidade dos dados obtidos , obrigando 

à introdução de um factor de correcção. e Impossibili

taram o cálculo da adesão em função do número total de 

fármacos prese rito 
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